
О Б Я В Л Е Н И Е 

на основание чл. 14, ал. 1 и чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала 

Изпълнителният Директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”, ЕАД, гр. София 1606, бул. 

„Акад. Иван Гешов” № 17 е издал Решение, с което  

Обявява конкурс и отправя покана  
към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи 

с предмет “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИ 

БОЛЕСТИ” ПРОФ.ИВАН КИРОВ”ЕАД,  
при следните условия: 

  
Предмет на конкурса - за осигуряване на застрахователно покритие на движимо и 

недвижимо имущество, собственост на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”, ЕАД, гр. София, 

чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития, съгласно условията на 

документацията. доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС”, имуществена 

застраховка „Каско” на 3 (три) броя моторни превозни средства (МПС), собственост на 

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД. 

Условия: 
1. Срок на застраховките  

а/ на движимо и недвижимо имущество, собственост на СБАЛИПБ „Проф. Иван 

Киров”, ЕАД, гр. София, чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни 

събития - за  1 година, считано от датата на подписване на договора,  

б/за доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС” и имуществена 

застраховка „Каско” на 3 (три) броя моторни превозни средства- 12 (дванадесет) 

месеца, считано от момента на изтичане на действащата застраховка „Каско“, а именно 

27.07.2019 г., или от датата на сключване на договора, ако е след посочената дата. 

2. Всеки кандидат кандидатства за всички застрахователни услуги  ; 
3. Покритие, критерии, описание на обектите за застраховки и документи за оценка 

на предложенията - съгласно конкурсната документация; 
4. За всяка застраховка да бъдат приложени примерни полици и пълния текст на 

общите условия и на допълнително включените клаузи, като се отчетат 
изискванията в конкурсната документация. 

5. Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден до 15,30 ч. на 
24.03.2020 г. в деловодството на СБАЛИПБ”Проф.Иван Киров”ЕАД  

6. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на 
СБАЛИПБ „Проф.Иван Киров” ЕАД, се представят в запечатан непрозрачен плик 
в деловодството на дружеството, или се изпращат на адрес:София, 
бул.”Акад.Иван Гешов”17. 

7. Огледът на имуществото, предмет на застраховане може да се извърши с 

предварителна заявка на телефона на лицето за контакти, всеки работен ден от 

09:00 ч. до 15:30 ч. до крайния срок за подаване на офертите. 

8. Краен срок за представяне на офертите – 15,30 ч. на 24.03.2020 г. 

9. Лица за контакти – С.Колева - тел.02/9023707, 0878 943 456 

 


